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Zaskoczyły Pana wy-
niki pierwszej tury wybo-
rów? I mam tutaj na myśli 
minimalne – ale jednak – 
prowadzenie Krzysztofa 
Obratańskiego?

Krzysztof Jasiński: 
Nie jestem zaskoczony 
wynikami pierwszej tury. 
Krzysztof Obratański za-
służył sobie na zaufanie i 
jak widać nie tylko ja tak 
uważam, ale wyborcy tak-
że. Jedyną niespodzianką 
jest w moim przekonaniu 
poparcie dla ustępującego 
burmistrza, które dało mu 
bilet do kolejnej tury wybo-
rów. Żałuję, że to nie mnie 
udało się przejść do drugiej 
tury, tym bardziej, że ry-

„Wystarczy już 
nieudolnych rządów”
Mieszkańcy już w I turze wyborów dali wyraźny sy-
gnał komu chcą zaufać w najbliższych latach – mówi 
Krzysztof Jasiński, zastępca burmistrza Końskich. 
- Myślę, że jednak zdecyduje zdrowy rozsądek i 
osiągnięcia Krzysztofa Obratańskiego zostaną 
docenione. Jest dla mnie żelaznym faworytem na 
burmistrza i myślę, że udowodni to podczas nie-
dzielnych wyborów. 

www.gazeta-wiesci.plW
Czytaj on-line! 

Starachowice
Poradnia 
Osteoporozy
Od 1 grudnia 2014 r. w 
starachowickim szpita-
lu funkcjonować będzie 
Poradnia Osteoporozy.

Str. 2

Końskie
Sukcesy II LO
II LO w Końskich zosta-
ło zakwalifikowane do 
projektu „Uczymy ro-
zumieć świat” Wydziału 
Studiów Międzynaro-
dowych i Politycznych 
Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. 

Str. 8

Auto nie 
do zaszufladkowania
Nazwa najnowszego modelu marki Mitsubishi su-
geruje, że jest on następcą popularnego niegdyś 
w Europie rodzinnego vana. W rzeczywistości 
jest małym autem - następcą Colta. Pojazd pre-
zentuje się inaczej niż większość jego konkuren-
tów, tak jakby nie pasował do naszego rynku, co 
ma pewne uzasadnienie.                                 Str. 13

Moto

Końskie
Odpowiedzą
za sutenerstwo
Kieleccy policjanci za-
trzymali na terenie po-
wiatu koneckiego dwie 
osoby podejrzane o 
czerpanie korzyści z na-
kłaniania do prostytucji.

Str. 14.

walizowałbym o taki za-
szczyt z Krzysztofem Ob-
ratańskim, którego wiele 
postulatów pokrywa się 
z tymi, które ja osobiście 
uważam za słuszne i w 
dużej mierze zbiegają się 
z moimi. 

Szerzej na str. 8.

Czekają 
nas wielkie wyzwania
Krzysztof Obratański, obecnie szef Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, do niedawna Przewodniczący Rady Powiatu a wcześniej przez 
dwie kadencje Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, opowiada o perspektywach 
i możliwościach, jakie stoją przed lokalną społecznością w nowej kadencji 
władz samorządowych.

Szerzej na str. 9.

Na finał, który odbył 
się w sali Egipcjanki, zje-
chała się młodzież z całego 
województwa. Finaliści za-
prezentowali przygotowa-
ne utwory. Tego wieczoru 
można było usłyszeć m.in. 
piosenki z repertuaru Ewy 
Bem, Czesława Niemena, 
Maryli Rodowicz czy Edyty 
Geppert. Jury oceniało nie 
tylko wykonanie, ale cało-
ściową prezentację młodych 
artystów. 

Szerzej na str. 2. 

Końskie
VII Konecki Przegląd Piosenki
W Końskich odbył się VII Konecki Przegląd Piosenki „Poezja w piosence 
Agnieszka i inni...”. 

Skarżysko-
Kamienna
Nagrodzono 
honorowych 
krwiodawców
W Starostwie Powia-
towym w Skarżysku-
-Kamiennej odbyło się 
spotkanie z honoro-
wymi krwiodawcami. 
Spotkanie zostało zor-
ganizowane przez Pol-
ski Czerwony Krzyż.

Str. 2. 
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Starachowice

Skarżysko-Kamienna

Najbardziej zasłuże-
ni honorowi krwiodawcy 
oraz uczniowie szkół śred-
nich biorący udział w akcji 
„Młoda krew ratuje życie” 
zostali nagrodzeni przez 
Polski Czerwony Krzyż.

Pamiętajmy, że odda-
jąc krew, ratujesz życie. 
Aby zostać dawcą należy 
pamiętać o kilku ważnych 
rzeczach. Sprawdź czy mo-
żesz zostać dawcą, zapoznaj 
się z wytycznymi, które 
mówią, kto może a kto nie 
może oddawać krwi. Jeśli 
jesteś już pełnoletni, a nie 
przekroczyłeś 65-ego roku 
życia, ważysz 50 kg lub 
więcej i masz dobrą wolę 
pomagać innym ludziom, 
to zgłoś się do najbliższej 
placówki publicznej służby 
krwi. Koniecznie weź ze 
sobą dokument tożsamo-
ści. Sam proces oddawania 
krwi trwa zwykle mniej niż 
jedną godzinę. Większość 
ludzi czuje jedynie lekkie 
ukłucie igłą, a samo odda-
wanie krwi jest bezbolesne. 

Krew jest potrzebna 
codziennie, w dużych ilo-
ściach ponieważ jest bez-

Nagrodzono 
honorowych krwiodawców
W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie z honorowymi krwiodawcami. 
Spotkanie zostało zorganizowane przez Polski Czerwony Krzyż. 

cennym lekiem, którego 
mimo wielu prób i postępu 
w nauce nie udało się wy-

tworzyć syntetycznie. Jest 
niezbędna nie tylko ofiarom 
wypadków, ale także cier-

piącym na szereg poważ-
nych chorób, pozwala rato-
wać życie i zdrowie. 

Powiatowy Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Sta-
rachowicach otrzymał 
kontrakt z NFZ na świad-
czenia w zakresie leczenia 
osteoporozy. Zgodnie z 
założeniami postępowania 
konkursowego kontrakt na 
Poradnię Osteoporozy zo-
stał zawarty na okres od 1 
grudnia 2014 roku do końca 
czerwca 2016 roku.

W Pracowni Osteoporo-
zy pracować będzie wykwa-

Poradnia 
Osteoporozy
Od 1 grudnia 2014 r. w starachowickim szpitalu 
funkcjonować będzie Poradnia Osteoporozy.

lifikowana kadra medyczna 
- lekarze specjaliści z zakre-
su reumatologii. Poradnia 
rozpocznie funkcjonowanie 
1 grudnia 2014 roku. Zapisy 
pacjentów prowadzone są 
bezpośrednio w rejestracji 
oraz telefonicznie pod nr 
tel.: (41) 273 91 02 lub (41) 
273 91 06. W celu dokona-
nia rejestracji niezbędne 
jest posiadanie skierowania 
do lekarza specjalisty.

Firma od pół roku działa 
w skarżyskim Inkubatorze 
Technologicznym. Przypo-
mnijmy, że Strong Magnets 
to międzynarodowy produ-
cent magnesów i dostawca 
podzespołów oraz urządzeń 
magnetycznych. Bieżąca 
działalność w Polsce bazuje 
na dostawach produktów z 
Szanghaju, magazynowaniu 

Skarżysko-Kamienna

Będą nowe 
miejsca pracy
Firma Strong Magnets zamierza rozszerzyć dzia-
łalność i rozpocząć produkcję magnesów w Skar-
żysku-Kamiennej. Dla mieszkańców oznacza to, że 
zatrudnienie znajdzie ok. 30-50 osób. 

ich i dystrybucji w Europie. 
Firma planuje rozwój tech-
nologii przyjaznych śro-
dowisku, takich jak nowo-
czesne silniki elektryczne.  
Niewykluczone, że rów-
nież jedna z czołowych 
chińskich firm produkują-
cych sprzęt ochrony oso-
bistej zlokalizuje w Skar-
żysku zakład produkcyjny. 

Na finał, który odbył 
się w sali Egipcjanki, zje-
chała się młodzież z całego 
województwa. Finaliści za-
prezentowali przygotowa-
ne utwory. Tego wieczoru 
można było usłyszeć m.in. 
piosenki z repertuaru Ewy 
Bem, Czesława Niemena 
Maryli Rodowicz czy Edyty 
Geppert. Jury oceniało nie 
tylko wykonanie, ale cało-
ściową prezentację młodych 
artystów. Trzeba przyznać, 
że poziom konkursu był na-
prawdę wysoki a walka bar-
dzo wyrównana. Jury stanę-
ło przed naprawdę trudnym 
wyborem. Pierwsze miejsce 
i nagrodę w wysokości 750 

Końskie

VII Konecki Przegląd Piosenki
W Końskich odbył się VII Konecki Przegląd Piosenki „Poezja w piosence Agnieszka i inni...”. 

zł otrzymała konecczanka 
Paulina Tarasińska. Drugie 
miejsce i 500 złotych ko-
misja przyznała Weronice 
Zieleń z Ostrowca Świę-
tokrzyskiego. Dwa trzecie 
miejsca i nagrodę po 400 
złotych otrzymały: Daria 
Pol z Końskich i Sylwia Ze-
lek z Ujanowic. Jury przy-
znało również wyróżnienia: 
Paulinie Chyc i Elizie Tutak 
ze Staszowa, Kamilii Mu-
siał z Końskich, Dominice 
Bugajskiej z Ostrowca, Pau-
linie Kateusz z Krakowa 
i Jackowi Uchańskiemu z 
Ćmielowa. Osoby wyróż-
nione otrzymały po 200 zł.

W

W

W

W
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Po przebudowie 
oczyszczalnia ścieków w 
Kornicy spełnia najwyż-
sze standardy ochrony 
środowiska. Na oczysz-
czalni zamontowane 
są najnowocześniejsze 
urządzenia. Wszelkie 
procesy chemiczne, któ-
re powodują emisję odo-

Kornica

Nowoczesna 
oczyszczalnia ścieków
W Kornicy została otwarta oczyszczalnia ścieków. Oczyszczalnia ta jest jedną z najnowocze-
śniejszych w Polsce.

rów są zhermetyzowane. 
Ponadto w ramach prze-
budowy zostały wybu-
dowane dwie najdłuż-
sze w kraju słoneczne 
suszarnie osadów. Su-
szarnie te zapewnią wy-
suszenie osadu do 80%. 
Oprócz energii słonecz-
nej do suszenia osadów 

REKLAMA
W

Wydawca 
Gazety Regionalnej 

w związku z dynamicznym 
rozwojem,

poszukuje dynamicznych 
i kreatywnych osób 

do współpracy przy tworzeniu 
Gazety.

CV prosimy przesyłać 

na adres Redakcji Wieści:

redakcja@gazeta-wiesci.pl

ściekowych wykorzy-
stywany będzie biogaz 
oraz ciepło pochodzą-
ce z głębi ziemi lub z 
oczyszczonych ścieków. 
Warto zaznaczyć, że to 
jedna z największych 
inwestycji związanych 
z ochroną środowiska 
realizowanych w woje-

wództwie świętokrzy-
skim o wartości ponad 
163 mln zł, z czego 80 
mln zł pochodziło ze 
środków unijnych.

Uroczyste otwarcie 
odbyło się 6 listopada 
2014 r.

PAT
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Dostrzegając duży po-
tencjał turystyczny ośrodka 
jakim jest Sielpia, Gmina 
Końskie przystąpiła do kla-
stra „Uzdrowiska Święto-
krzyskie”. Przyczyni się to 
z pewnością do promocji i 
rozwoju Sielpi. 

Przypomnijmy, że głów-
nym celem klastra „Uzdro-
wiska Świętokrzyskie” 
jest zbudowanie platformy 
współpracy z zakresu sze-

Końskie

Będą promować Sielpię
Gmina Końskie przystąpiła do klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie”.

roko rozumianej turystyki 
prozdrowotnej. Działania 
klastra mają przyczynić 
się do podniesienia jakości 
życia gospodarczego i spo-
łecznego na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego. 
Zwłaszcza poprzez m.in. 
wspieranie rozwoju turysty-
ki prozdrowotnej, promocję 
rozwiązań innowacyjnych 
w produkcji żywności eko-
logicznej i agroturystyki.

Podpisanie umowy part-
nerskiej pomiędzy Gminą 
Końskie a Koordynatorem 
Klastra - Świętokrzyskim 
Centrum Innowacji i Trans-
feru Technologii Sp. z o.o. w 
Kielcach odbyło się podczas 
posiedzenia rady klastra w 
pierwszych dniach listopada 
w Starostwie Powiatowym 
Busko-Zdrój.

Szef Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji 
Andrzej Halicki oraz prezes 
zarządu Telewizji Polskiej 
S.A. Juliusz Braun podpisa-
li dwuletnią umowę, dzięki 
której wprowadzony zo-
stanie Regionalny System 
Ostrzegania. „Wojewoda 
ostrzega: porywisty wiatr” 
– np. taki komunikat już 
wkrótce może pojawić się 
na ekranie naszych telewi-
zorów. A to dzięki wpro-
wadzeniu Regionalnego 
Systemu Ostrzegania, czyli 
usłudze ostrzegania przed 
zagrożeniami. Komuni-
katy rozpowszechniane w 
ramach RSO obejmują na-
stępujące kategorie tema-
tyczne: ogólne, meteorolo-
giczne, hydrologiczne, stany 
wód. Ponadto, w części „dla 
kierowców” RSO zawierać 

Regionalny 
System Ostrzegania
Po pilotażu Regionalnego Systemu Ostrzegania przeprowadzanym we 
wszystkich województwach nastąpi rozszerzenie RSO na wszystkie progra-
my multipleksu trzeciego. Dzięki niemu na ekranach naszych telewizorów 
wojewoda będzie mógł nas szybko ostrzec przed zagrożeniami.

może informacje drogowe. 
Komunikaty będzie można 
też znaleźć na stronie inter-
netowej wojewody – to stąd 
automatycznie będą one 
przekazywane przez na-
dajniki Telewizji Polskiej. 
Za pomocą systemu każda 
osoba posiadająca telefon 
komórkowy lub oglądająca 
telewizję publiczną zosta-
nie powiadomiona o poten-
cjalnych zagrożeniach i klę-
skach żywiołowych.

Umowa umożliwi kon-
tynuację i rozwój projektu 
poprzez rozszerzenie RSO 
na wszystkie programy mul-
tipleksu trzeciego (MUX-3), 
a także sukcesywne uzu-
pełnianie systemu o nowe 
poradniki postępowania w 
sytuacjach kryzysowych. 
Oznacza to, że 1 stycznia 
2015 r. Regionalny System 

Ostrzegania będzie w pełni 
wykorzystywany w TVP 
Regionalnej i w aplikacji 
mobilnej. 1 lipca 2015 r. 
RSO obejmie cały MUX-3 
czyli wszystkie kanały TVP 
nadawane w naziemnej Te-
lewizji Cyfrowej i powiada-
mianie SMS (dla osób które 
wyrażą chęć otrzymywania 
takich komunikatów po-
przez zgłoszenie swojego 
numeru telefonu do bazy 
Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowe-
go). 

Umowa wejdzie w życie 
1 stycznia 2015 roku. Obec-
nie w TVP Regionalnej i w 
aplikacji mobilnej działa sy-
gnał testowy RSO. 

Opr. WIT na podst. 
MAC

Obecnie na polanie znaj-
duje się mogiła powstańców 
styczniowych dowodzonych 
przez Hipolita Zawadzkie-
go, rządcy z Mniowa. Na 
początku kwietnia 1863 
roku stworzył on kilku-
setosobowy oddział, któ-
ry właśnie w tym miejscu 

Ruda Maleniecka

151. rocznica 
bitwy pod Ormanichą 
Na polanie leśnej zwanej Ormanicha, w gminie Ruda Maleniecka świętowano 
151. rocznicę bitwy. Bitwa miała miejsce w czasie powstania styczniowego. 

miał swoje obozowisko. 
Niestety powstańcy zostali 
otoczeni przez Rosjan. W 
mogile spoczywa prawdo-
podobnie 17 powstańców. 
Uroczystości wspomnie-
niowe rozpoczęła msza 
święta w intencji Ojczy-
zny. Następnie delegacje 

samorządowe oraz za-
proszeni goście składali 
wieńce pod pomnikiem.  
Warto wspomnieć, że od 
dwóch lat na Ormanichę 
pod pomnikiem powstań-
ców składane są grudki 
ziemi z miejsc walk, pamię-
ci i martyrologii Polaków. 

Tradycję tę za-
inicjował Hen-
ryk Pargieła, 
emerytowany 
n a d l e ś n i c z y 
nadleśnictwa 
Barycz. W tym 
roku ziemia 
p o c h o d z i ł a 
z Majdanka, 
C i e p i e l o w a , 
Narwika i Sy-
berii.

www.umkonskie.pl

W

W

W
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W położonym 24 km na 
zachód od Końskich Ma-
leńcu, nad rzeką Czarną, 
zlokalizowany jest zabyt-
kowy zespół walcowni i 
gwoździarni posiadający 
już ponad 230-letnią histo-
rię. Przez wiele lat swojej 
działalności zakład hut-
niczy przeszedł zarówno 
czasy swojej świetności, 
jak i bliskiego upadku. W 
1968 r. grupa studentów 
ówczesnego Wydziału Me-
talurgicznego Politechnik 
Śląskiej w Katowicach 
podczas jednej z jesien-
nych wycieczek szlakiem 
starego hutnictwa zawitała 
do Maleńca. Tu ujrzeli po-
padający w ruinę bardzo 
interesujący obiekt i obie-
cali sobie, że doprowadzą 
go do dawnej świetności. 
Za ten heroiczny wysiłek 
studentów i kadry nauko-
wej z Politechniki Śląskiej, 
jaki przez wiele lat wkłada-
li w ratowanie tego zabyt-
ku, podziękował Bogdan 
Soboń, starosta konecki. 
10 lat temu  Zabytkowy 
Zakład Hutniczy w Ma-
leńcu został kupiony przez 
Starostwo Powiatowe w 

Maleniec
10–lecie Zabytkowego Zakładu Hutniczego
25 października br. w Maleńcu odbyły się uroczyste obchody 10-lecia nabycia Zabytkowego Zakładu 
Hutniczego przez Starostwo Powiatowe w Końskich.  

Końskich. Jak podkreśla 
starosta, była to dobra in-
westycja. To właśnie na 
bazie tego zabytkowego 
obiektu mogła powstać 
również samorządowa jed-
nostka kultury.

Z okazji tego jubile-
uszu na terenie Zabytko-
wego Zakładu Hutniczego 
w Maleńcu zorganizowano 
okolicznościową konfe-
rencję popularnonaukową. 
Prof. Jerzy Z. Pająk z UJK 
w Kielcach zaprezentował 

prelekcję pt. „Historia Za-
bytkowego Zakładu Hut-
niczego w Maleńcu i jego 
właścicieli w XIX wieku”, 
zaś prof. Marek Cieśla z 
Politechniki Śląskiej w 
Katowicach przedstawił 
archiwalne materiały dzia-
łaniach związanych z od-
budową zakładu.

Wśród licznych gości 
zaproszonych na tę uro-
czystość dostrzegliśmy 
m.in. Marka Gosa – posła 
na Sejm RP, Bogdana So-

bonia-starostę koneckiego, 
wójtów, przewodniczących 
rad, dyrektorów szkół i pla-
cówek oświatowych, oko-
licznych mieszkańców oraz 
pracowników samorządo-
wych z terenu powiatu.

Warto dodać, że 21 
czerwca 1967 r. Zakład w 
Maleńcu uznany został za 
Zabytek Techniki i wpisa-
ny do Rejestru Zabytków 
ówczesnego województwa 
kieleckiego.

MAT

Nowe boisko ma wy-
miary 62 na 30 m. Obiekt 
podzielony został na dwa 
boiska do piłki siatkowej, 
boisko do piłki nożnej oraz 
koszykówki. Boisko dostęp-
ne będzie dla wszystkich 
miłośników sportu. Koszt 
budowy boiska wyniósł 
ponad 490 tys. złotych. Za-
danie dofinansowane jest z 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 
– 2014 w kwocie 238, 6 tys. 
zł.

Starachowice

Nowe boisko 
w Brodach
Gmina Brody może się pochwalić nową inwesty-
cją sportową. 21 listopada br. odbyło się uroczyste 
oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska.

Po uroczystym przecię-
ciu wstęgi - której dokonał 
m.in. Adam Jarubas, mar-
szałek województwa świę-
tokrzyskiego - odbyły się 
pierwsze mecze.

Jak zapowiedział An-
drzej Przygoda, wójt Bro-
dów - niebawem będzie 
wykonane drugie podobne 
boisko przy Gimnazjum Pu-
blicznym imienia Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego w 
Krynkach. 

MAT

Jest to z pewnością do-
bra wiadomość dla miesz-
kańców regionu, ponieważ 
zatrudnienie w nowych 
sklepach znajdzie kilka ty-
sięcy osób. 

Prace związane z bu-
dową IKEI rozpoczną się 
prawdopodobnie w 2017 r. 
Obecnie trwają prace ad-
ministracyjne. Inwestycja 
obejmie Centrum Makro-
regionalne składające się z 
retail parku, galerii handlo-

Szwedzi 
stawiają 
na świętokrzyskie
W województwie świętokrzyskim szykują się dwie 
duże inwestycje. W Kielcach powstanie multimar-
ket Jula, a w gminie Miedziana Góra koło Kielc bę-
dzie centrum handlowo-biznesowe IKEA.

wej, części biurowej, maga-
zynowej oraz hotelowej.

Szwedzka Jula powsta-
nie w kieleckiej Galerii 
Echo już w przyszłym roku. 
W związku z tym, galerię 
czeka przebudowa. Multi-
market będzie znajdował 
się na poziomie O. Przypo-
mnijmy, że w sklepie będzie 
można kupić asortyment dla 
domu i ogrodu, sprzęt RTV 
i AGD, odzież roboczą, itp.

JW

Muzeum Przyrody i 
Techniki w Starachowi-
cach zaprasza na otwarcie 
wystawy „Minerały i skały 

Starachowice

Minerały i skały ozdobne Polski
Naszyjniki z nefrytu, popielniczka z marmuru – te i inne ciekawe przedmioty wykonane z minerałów i skał 
ozdobnych można będzie już niedługo zobaczyć w muzeum w Starachowicach.

ozdobne Polski” ze zbio-
rów Muzeum Ziemi PAN w 
Warszawie. Wernisaż wy-
stawy odbędzie się 28 listo-

pada 2014 r. o godz. 17:00, 
w budynku Wieży Ciśnień 
Muzeum. Na wystawie 
będzie można zobaczyć 

minerały, skały i kamie-
nie ozdobne występujące 
na terenie naszego kraju. 
Prócz odpowiednio dobra-
nych, reprezentatywnych 
okazów minerałów i skał, 
będzie można zobaczyć 
także przedmioty wykona-
ne z kamieni, jak narzędzia 
krzemienne oraz wyroby 
jubilerskie, m.in. naszyjniki 
i szkatułkę z nefrytu, na-
szyjnik z karneolu. Ekspo-
zycja przybliży zwiedzają-
cym zagadnienia związane 
z występowaniem, wydoby-
ciem, kolekcjonowaniem i 
współczesnym wykorzysta-
niem kamieni ozdobnych. 

Wystawa prezentowana 
będzie do 30 marca 2015 r. 
Wstęp wolny. 

JW

W

W

W

Pan Krzysztof Jasiński Wiceburmistrz Urzędu Miasta i Gminy w Końskich dziękujący Panu 
Bogdanowi Soboniowi Staroście Koneckiemu za wieloletnie zaangażowanie na rzecz rozwoju i 

promocji Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.
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Z ulgi będą mogły sko-
rzystać wszystkie rodziny, 
w których przynajmniej 
jedno z rodziców płaci po-
datek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT). Aby ulga 
nie stała się zniechęcającą 
do pracy i uzależniającą za-
pomogą, zwrot nie będzie 
mógł przekroczyć łącznej 
kwoty zapłaconych przez 
podatnika składek na ubez-

Wyższe ulgi na dzieci
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 24 listopada 2014 r. ustawę zmieniającą zasady przyznawa-
nia ulg podatkowych na dzieci. 

pieczenie społeczne i zdro-
wotne. Warunkiem zwrotu 
jest zatem opodatkowana i 
oskładkowana praca przy-
najmniej jednego z rodzi-
ców. Ma to stymulować 
wsparcie tych rodzin, w 
których praca, a nie zasiłek, 
jest sposobem utrzymania.

Nastąpi też podwyższe-
nie ulgi na trzecie i każde 
kolejne dziecko o 20 proc. 

To kontynuacja zmian z 
2013 r., kiedy podwyższono 
ulgę na trzecie dziecko o 50 
proc., a na czwarte i każde 
kolejne o 100 proc. Stąd już 
w 2015 r. kwoty odliczenia 
będą wynosić na pierwsze i 
drugie dziecko – 1.112,04 zł, 
na trzecie – 2.000,04 zł, a na 
każde kolejne 2.700 zł. Ulgi 
na dzieci mają przyczynić 
się również do  poprawy 

sytuacji demograficznej 
Polski, gdzie współczynnik 
dzietności wynosi ok. 1,3 i 
jest znacznie poniżej warto-
ści zapewniającej zastępo-
walność pokoleń (ok. 2,1), 
której nie gwarantuje model 
2+2, czyli posiadanie przez 
rodzinę dwójki dzieci. 

MAT na podst. MF

Wypadek miał miejsce 
na początku listopada na 
ulicy 1-go Maja w Skarży-
sku-Kamiennej. Wstępne 
ustalenia policji wskazywa-
ły, że kierowca auta jadąc 
od strony Skarżyska Ko-
ścielnego w pewnym mo-
mencie stracił panowanie 
nad pojazdem, w wyniku 
czego zjechał do rowu, a 
następnie uderzył w beto-
nowy przepust. Kierowca 
uciekł z miejsca zdarzenia 
pozostawiając rannego pa-
sażera samochodu. Pasażer 
z obrażeniami ciała trafił do 
szpitala. 

Starachowice

Tragiczny weekend
Listopadowy weekend okazał się tragiczny dla dwóch rowerzystów. Cykliści zginęli w wypadkach dro-
gowych.

W minioną sobotę do-
szło do dwóch wypadków 
drogowych, z udziałem ro-
werzystów. 

Pierwszy wypadek miał 
miejsce w miejscowości 
Wąchock, w powiecie sta-
rachowickim. Kierujący 
seatem potrącił 59-letniego 

rowerzystę. W wyniku zda-
rzenia mężczyzna poniósł 
śmierć na miejscu.

Do drugiego wypad-
ku doszło w miejscowości 
Konary, powiat buski. Kie-
rujący samochodem marki 
Scania z naczepą potracił 
39-letniego rowerzystę. 

Mężczyzna również zginął 
na miejscu.

Jak wynika ze wstęp-
nych ustaleń policji oby-
dwaj rowerzyści nie mieli 
żadnych elementów odbla-
skowych, a rowery, którymi 
jechali były nieoświetlone.  
Policja apeluje o ostrożną 

jazdę i noszenie odblasków. 
Bez odblasków jesteśmy 
widoczni zaledwie z około 
kilkudziesięciu metrów, a 
już jeden element odblasko-
wy powoduje, że odległość 
ta zwiększa się do 120 - 160 
metrów.

Skarżysko-Kamienna

Ukrył 
się przed policją 
w wersalce
Policjanci zatrzymali 34-letniego mieszkańca Skar-
żyska-Kamiennej, który jest podejrzany o spowo-
dowanie wypadku drogowego, a następnie uciecz-
kę z miejsca zdarzenia. Mężczyzna nie udzielił 
również pomocy poszkodowanemu pasażerowi.

Funkcjonariusze usta-
lili, kto kierował samocho-
dem. Podejrzenia padły 
na 34-letniego mieszkań-
ca Skarżyska-Kamiennej. 
Mężczyzna próbował ukry-
wać się przed organami 
ścigania. Okazało się, że 
był poszukiwany do od-
bycia kary więzienia za 
wcześniejsze przestępstwa. 
Łączna kara to przeszło 4 
lata pozbawienia wolności. 
34-latek unikał spotkania z 
policją. Kryminalni znaleź-
li go ukrytego w wersalce. 
Teraz mężczyzna trafił już 
do aresztu.

Irek odbywa obecnie 
leczenie na Oddziale On-
kologii i Hematologii Uni-
wersyteckiego Szpitala w 
Łodzi. Konieczna jest dla 
niego systematyczna trans-
fuzja krwi. 

Wszyscy, którzy chcą 
pomóc i nie potrafią przejść 
obojętnie obok cudzego 
cierpienia, mogą to uczynić 
w koneckim szpitalu oraz 
każdym dowolnym punkcie 
krwiodawstwa z deklaracją:

Ireneusz Reszelewski

Pilnie potrzebna 
krew dla chorego chłopca 

Końskie

Szkolne Koło PCK  działające w II Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marii Skłodowskiej- Curie w Koń-
skich zwraca się z gorącym apelem  o zbiórkę krwi 
dla szesnastoletniego Ireneusza Reszelewskiego. 

Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny nr 4 im. Marii 
Konopnickiej Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi 
Oddział Onkologii i Hema-
tologii. II Liceum Ogólno-
kształcące liczy na solidar-
ność koneckiej młodzieży i 
mieszkańców miasta.

Z góry dziękujemy 
wszystkim, którzy przyłą-
czą się do naszej akcji.

Opiekun SZ. K. PCK
Grażyna Dukat

W

W

W

W

Relacje
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W Polsce zachorowania 
na grypę odnotowuje się w 
okresie od października do 
kwietnia następnego roku, 
przy czym szczyt zacho-
rowań przypada między 
styczniem a marcem. Gry-
py nie można lekceważyć, 
ponieważ dla niektórych 
osób z przewlekłymi cho-
robami – np. z choroba-
mi serca, płuc, cukrzycą 
może ona stanowić poważ-
ne zagrożenie dla zdrowia, 
a nawet życia bez względu 
na wiek – zwłaszcza dla 
osób z grupy podwyż-
szonego ryzyka. Objawy 
grypy są bardzo nasilone. 
Rano bolą mięśnie i sta-
wy a po kilku godzinach 
ma się już wysoką gorącz-
kę. Tym objawom grypy 
często towarzyszy suchy, 

Sezon na grypę
Jesienno-zimowa aura niestety sprzyja wzrostowi 
zachorowań na grypę. Nie powinniśmy jej bagate-
lizować. Powikłania pogrypowe mogą być napraw-
dę bardzo poważne.

męczący kaszel. Grypa 
to ostra choroba zakaźna 
wywoływana przez wirus 
grypy, który atakuje dro-
gi oddechowe. Grypą mo-
żemy się zarazić poprzez 
kontakt bezpośredni lub 
drogą kropelkową. Dlate-
go bardzo ważne jest za-
chowanie odpowiedniej 
higieny. Przede wszystkim 
bardzo często powinniśmy 
myć ręce, a zwłaszcza gdy 
spędzamy dużo czasu w 
miejscach, gdzie przeby-
wa dużo osób, jak sklepy, 
środki transportu publicz-
nego, itp.

Poza wirusem grypy 
istnieje wiele innych wi-
rusów, które powodują 
objawy podobne do gry-
py. W związku z tym, aby 
stwierdzić lub wykluczyć 

chorobę, najlepiej wyko-
nać badania laboratoryjne 
w  stacji sanitarno-epi-
demiologicznej lub tzw. 

szybki test przyłóżkowy, 
który można wykonać w 
trakcie wizyty w gabinecie 
lekarskim. 

Grypy nie powinniśmy 
bagatelizować, powinni-
śmy ją wyleżeć. Niedole-
czona grypa daje powi-

kłania, dlatego najlepiej 
zostać w domu przynaj-
mniej przez tydzień.

W

Relacje

Serdecznie dziękuję Wyborcom, 

którzy oddali na mnie swój głos. 

Dziękuję za okazane zaufanie i  wsparcie.  

R ADNA SE JMIKU 
WOJE WÓDZT WA ŚWIĘTOKRZ YSKIEGO

PR ACUJĘ DL A WAS!
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Zaskoczyły Pana wy-
niki pierwszej tury wybo-
rów? I mam tutaj na myśli 
minimalne – ale jednak – 
prowadzenie Krzysztofa 
Obratańskiego?

Krzysztof Jasiński: 
Nie jestem zaskoczony 
wynikami pierwszej tury. 
Krzysztof Obratański za-
służył sobie na zaufanie i 
jak widać nie tylko ja tak 
uważam, ale wyborcy tak-
że. Jedyną niespodzianką 
jest w moim przekonaniu 
poparcie dla ustępujące-
go burmistrza, które dało 
mu bilet do kolejnej tury 
wyborów. Żałuję, że to nie 
mnie udało się przejść do 
drugiej tury, tym bardziej, 
że rywalizowałbym o taki 
zaszczyt z Krzysztofem 
Obratańskim, którego wie-
le postulatów pokrywa się 
z tymi, które ja osobiście 
uważam za słuszne i w du-
żej mierze zbiegają się z 
moimi. 

W związku z tym w 
finałowej turze oficjalnie 
poparł Pan swojego nie-
dawnego konkurenta.

K. Jasiński: Zgadza 
się. To w tej chwili najlep-
sza opcja i zdecydowanie 
najlepszy kandydat na bur-
mistrza. Jestem głęboko 
przekonany, że tylko  jego 
wiedza, doświadczenie i 
zdolności samorządowe 
gwarantują rozwój nasze-
go miasta i naszej gminy. 

„Wystarczy już nieudolnych rządów”
Mieszkańcy już w I turze wyborów dali wyraźny sygnał komu chcą zaufać w najbliższych latach – mówi Krzysztof Jasiński, zastępca burmistrza Końskich. 
- Myślę, że jednak zdecyduje zdrowy rozsądek i osiągnięcia Krzysztofa Obratańskiego zostaną docenione. Jest dla mnie żelaznym faworytem na burmistrza 
i myślę, że udowodni to podczas niedzielnych wyborów. 

Wystarczy już nieudolnych 
rządów, które do niczego 
nie prowadzą. Pierwszą 
turę wygrał człowiek z bo-
gatą wiedzą i z ogromnym 
bagażem doświadczeń w 
samorządzie. Życzę sobie 
aby wszyscy ci, którzy swój 
głos w pierwszym rozdaniu 
oddali na mnie, podczas 
niedzielnej drugiej tury 
zagłosowali na Krzysztofa 
Obratańskiego. 

Poparcie dla Krzysz-
tofa Obratańskiego od-
biło się szerokim echem. 
Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej - mówiąc delikat-
nie - nie był zadowolony z 
Pańskiej decyzji. Nazwa-
no Pana zdrajcą.

K. Jasiński: Dziwią 
mnie takie słowa i osobiście 
bardzo dotykają. Wszyst-
kie moje działania zawsze 
p o d p or z ą d kow y wa łe m 
dobru naszej wspólnoty, 
starając się zawsze godnie 
reprezentować partię lewi-
cową na różnych płaszczy-
znach życia społecznego. 
Firmowałem swoim nazwi-
skiem nie tylko sukcesy ale 
i porażki tego środowiska. 
Mimo tego, że w każdym 
calu zaangażowałem się w 
rozwój struktur Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej 
stale spotykałem się z de-
finitywnym sprzeciwem ze 
strony przewodniczącego 
SLD Roberta Plecha, m.in. 
również przy mojej reko-

mendacji jako kandydata 
lewicy na stanowisko bur-
mistrza. 

Czy w Pana ocenie Mi-
chał Cichocki był dobrym 
burmistrzem?

K. Jasiński: Osobiście 
jestem przeciwny kandyda-
turze pana Michała Cichoc-
kiego. Ja wiem, że można 
usłyszeć wiele pochwał 
pod jego adresem, które 
dotyczą dotychczasowych 
dokonań. Ale pytam, o ja-
kich my dokonaniach mó-
wimy? O podwojeniu licz-
by zatrudnienia w Urzędzie 
Miasta czy o organizowa-
niu konkursów pod osoby 
związane z PO? W obraz 
tego co dzieje się w polity-
ce ustępującego burmistrza 
wpisuje się również „doga-
danie się” Michała Cichoc-
kiego, Roberta Plecha oraz 
Mariana Gąszcza i szybkie 
uformowanie władz nowej 
Rady Miejskiej jeszcze 
przed podpisaniem formal-
nej umowy koalicyjnej. 

Krzysztof Obratański 
w Pana przekonaniu jest 
w stanie odmienić ten ob-
raz miasta, o którym Pan 
wspomina po kończącym 
swoją kadencję burmi-
strzu?

K. Jasiński: Nie mam 
najmniejszej wątpliwości. 
Po pierwsze jest człowie-
kiem programowo bezpar-
tyjnym. Po drugie myślę, 

że potrafi działać i przede 
wszystkim współpracować 
w taki sposób, aby forso-
wać najlepsze rozwiązania. 
Należy pamiętać, że włożył 
dużo pracy, aby ceny śmie-
ci, wody, ścieków i ciepła 
nie windowały w górę. 
Duże zasługi po stronie 
Krzysztofa Obratańskiego 
także w kwestii pozyskiwa-
nia unijnych dotacji. Jest on 
również współautorem naj-
lepszego w Polsce unijnego 

projektu uporządkowania 
gospodarki wodno-ścieko-
wej. 

Jak Pan ocenia szan-
se Pańskiego faworyta? 
Mieszkańcy wybiorą sta-
rego burmistrza czy nie-
spodziewanego lidera po 
pierwszej turze?

K. Jasiński: Mieszkań-
cy już dwa tygodnie temu 
dali wyraźny sygnał komu 
chcą zaufać w najbliższych 

latach. Myślę, że jednak 
zdecyduje zdrowy rozsą-
dek i osiągnięcia Krzysz-
tofa Obratańskiego zostaną 
docenione. Jest dla mnie 
żelaznym faworytem na 
burmistrza i myślę, że udo-
wodni to podczas niedziel-
nych wyborów. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka 

Wilczyńska

Istnieją różne metody 
nauczania kompetencji mię-
dzykulturowych. Jedną z 
najbardziej efektywnych jest 
metoda nauczania projek-
towego. II LO w Końskich 
zostało zakwalifikowane 
do projektu „Uczymy rozu-
mieć świat” Wydziału Stu-
diów Międzynarodowych i 
Politycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W związku 

Końskie

Sukcesy II LO
II LO w Końskich zostało zakwalifikowane do projektu „Uczymy rozumieć 
świat” Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. 

z tym w koneckim liceum 
6 listopada 2014 r. gościła 
dr nauk politycznych Mał-
gorzata Kołaczek z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Dr 
Kołaczek przeprowadziła 
zajęcia z uczniami klas ma-
turalnych na temat mniejszo-
ści narodowych i etnicznych 
w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem ludności 
romskiej. Zarówno wykład, 

jak i warsztaty cieszyły się 
dużym zainteresowaniem 
młodzieży. Z kolei 26 listo-
pada br. dr Marcin Rebes, 
wykładowca Instytutu Eu-
ropeistyki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego przeprowadził 
w II LO warsztaty w ramach 
projektu „Odkrywamy świat 
na nowo”, w których udział 
wzięli uczniowie klas trze-
cich oraz geografowie klas 

akademickich. Tematyka za-
jęć dotyczyła integracji, toż-
samości europejskiej, wspól-
nych wartości, tolerancji i 
pluralizmu, zagrożeń wy-
nikających z napływu imi-
grantów dla kultury i religii 
Europy. Ponadto 21 listopa-
da 2014 r. na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu Łódzkiego 
odbyła się Wielka Lekcja 
Geografii 2014 w ramach 16 
Explorers Festival w Łodzi, 
w której uczestniczyli także 
uczniowie II LO. Liceali-
ści godnie reprezentowali 
również szkołę w teście na 
„Najlepszego Młodego Geo-
grafa i Najlepszą szkołę”, 
odnosząc w tej dziedzinie 
sukcesy.

PATW
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witalizację gospodarki. 
Jednak wierzę, że z odpo-
wiednim zespołem kompe-
tentnych i oddanych naszej 
społeczności ludzi jestem 
w stanie naprawić te błędy. 
Jak? Szczerze wyznam, że 
w tej chwili myśląc o sobie 
jako potencjalnym szefie 
zarządu gminy skupiam 
się na najbardziej pilnych 
problemach. Wiem, że za-
miast szukać środków na 
spłatę długów należy zna-
leźć nowe środki na rozwój 
i dzięki rozwojowi gminy 
znaleźć w przyszłości re-
alne rozwiązanie problemu 
zadłużenia. A poza tym, 
oczywiście, należy przede 
wszystkim oszczędzać, z 
czego jak pokazuje życie, 
nawet niektórzy przywód-
cy nie zdają sobie sprawy.

Jak Pan zamierza zre-
alizować projekt obniże-
nia kosztów korzystania 
z ciepłowni, oczyszczalni 
ścieków oraz gospodarki 
odpadami?

K. Obratański: Jak 
Państwo wiedzą, obecnie 
nasz kraj wchodzi w ostat-
ni okres unijnego finan-
sowania, w którym mamy 
szanse na uzyskanie dość 

Wywiad

Proszę  powiedzieć, jak 
na tle zachodzących zmian 
w kraju, ocenia Pan szan-
se rozwoju naszej małej 
Ojczyzny?

Krzysztof Obratański: 
Patrząc lokalnie na nasze 
województwo można wy-
odrębnić w nim strefę w 
pewien sposób uprzywi-
lejowaną. Ze względu na 
przeszłość, lokowane są 
tutaj większe fundusze, w 
nadziei na rewitalizację go-
spodarki. Mowa oczywiście 
o bardziej uprzemysłowio-
nej, północnej części woje-
wództwa świętokrzyskiego, 
dziś borykającej się z wi-
docznymi problemami. W 
miastach dominują nowo-
czesne supermarkety, które 
nie dają młodym ludziom 
realnych szans na rozwój 
i zdobywanie nowych do-
świadczeń. Prąd, woda i 
energia cieplna stale dro-
żeją. Podobnie jest w całej 
Polsce. W naszym woje-
wództwie wielkie zakłady 
przemysłowe albo upadły, 
albo przeszły olbrzymie 
zmiany, niekoniecznie ko-
rzystne dla pracowników i 
samych przedsiębiorców. A 
co za tym idzie, niezadawa-
lający poziom życia miesz-
kańców stał się dziś istot-
nym problemem. Pomimo 
zabiegów lokalnych władz 
ilość miejsc pracy, moim 
zdaniem, jest ciągle niewy-
starczająca. Doceniam wy-
siłki mojego poprzednika, 
jednak mogę wskazać sze-
reg uchybień i problemów, 
które w wielu przypadkach 

Czekają nas wielkie wyzwania
Krzysztof Obratański, obecnie szef Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, do niedawna Przewodniczący Rady Powiatu a wcześniej przez dwie 
kadencje Burmistrz Miasta i  Gminy Końskie, opowiada o perspektywach i możliwościach, jakie stoją przed lokalną społecznością w nowej kadencji władz 
samorządowych.

niemalże od ręki jestem w 
stanie rozwiązać. Uważam, 
że w tej kadencji nasza gmi-
na potrzebuje burmistrza, 
który wykaże się umiejęt-
nością działania w skrajnie 
trudnych warunkach finan-
sowych oraz ponadprze-
ciętną wiedzą i doświad-
czeniem w pozyskiwaniu 
unijnych dotacji.

Skąd decyzja o starcie 
w wyborach samorządo-
wych?

K. Obratański: Pamię-
tam pierwsze demokratycz-
ne wybory samorządowe, 
po których zostałem Prze-
wodniczącym Rady a tak-
że pierwsze bezpośrednie 
wybory na burmistrza, w 
których po raz pierwszy ob-
jąłem tę funkcję. Czuję się 
nadal odpowiedzialny za 
kondycję naszej wspólnoty. 
Patrząc na moje wcześniej-
sze kadencje mogę z dumą 
stwierdzić, że przyczyniłem 
się do rozwoju naszej gmi-
ny. Stworzyłem wówczas 
jeden z najlepszych w Pol-
sce zespołów do spraw po-
zyskiwania środków unij-
nych. W rankingu „Gazety 
Prawnej” opublikowanym 
w 2010 roku, nasza gmina 
była w woj. świętokrzyskim 
na drugim miejscu po Kiel-
cach, w zakresie pozyski-
wania unijnych środków.

Czuję nadal potrzebę 
kontynuacji moich wcześ- 
niejszych założeń. Chociaż-
by takich, jak zatrzymanie 
wzrostu kosztów (a nawet 
ich obniżenie!) oczyszcza-

nia ścieków, poboru wody 
bieżącej, energii cieplnej 
czy wywozu odpadów 
komunalnych. I to nie są 
fikcyjne postulaty, jak te 
wysuwane przez mojego 
kontrkandydata. Są to cele, 
które możemy razem z na-
szą konecką społecznością 
osiągnąć. Wątpię jednak 
czy mojemu rywalowi, gdy-
by los tak sprawił, że miał-
by taką możliwość, uda się, 
zgodnie z przedwyborczą 
zapowiedzią, przeprowa-
dzić projekt rewitalizacji 
Sielpi czy renowację dróg 
wojewódzkich. Wynika to 
chociażby z faktu, że pro-
jekty w obecnym planie 
budżetowym w ogóle nie 
figurują. A powinny być 
przygotowane, skoro ich 
realizacja planowana jest 
na następne cztery lata. Nie 
jest tajemnicą, że większość 
projektów realizowanych 
dotychczas przez obecnego 
burmistrza zostało przygo-
towanych jeszcze za mojej 
kadencji.

Wcześniej wspomniał 
Pan o „trudnych warun-
kach finansowych". Co 
Pan miał na myśli?

K. Obratański: Mia-
łem na myśli między in-
nymi 60 milionowe za-
dłużenie gminy. Ale to 
wierzchołek góry lodowej. 
Jest to fakt, który każdy 
mieszkaniec może sam 
ocenić dzięki rankingom 
publikowanym w mediach. 
Katastrofalne w skutkach 
okazało się rozbudowanie 

przez obecne władze gmi-
ny aparatu urzędniczego. 
Wydatki na urzędników, 
promocję gminy i trans-
port są zdecydowanie nie-
proporcjonalne do możli-
wości finansowych naszej 
gminy. Być może niektó-
rym wydaje się, że bycie 
burmistrzem Końskich to 
już jest prawdziwa wła-
dza, ale dla mnie gmina to 
przede wszystkim lokalna 
społeczność, której przed 
wieloma laty zobowiąza-
łem się służyć i to konty-
nuować. Nie potrzebuję 
kierowcy, nie potrzebni mi 
są w tej chwili ludzie, któ-
rzy nie posiadają kompe-
tencji w zakresie tworzenia 
funduszy gminy. Wielkim 
błędem mijającej kadencji 
było zaniedbanie wspania-
łej możliwości, jaką otwie-
rał projekt wyodrębnienia 
Miejskich Obszarów Funk-
cjonalnych, realizowany 
z ramienia Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. 
Znalazły się w nim takie 
miasta jak Starachowice, 
Skarżysko czy Ostrowiec 
Świętokrzyski. Końskie 
jednak straciło okazję na 
pozyskanie olbrzymich 
środków na rozwój i re-

W
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dużych środków. Mogę 
zapewnić, że ciepło nie 
musi być drogie. Można 
pozyskać środki na montaż 
paneli solarnych. Można 
włączyć Osiedle Niepodle-
głości do ogólnego systemu 
ciepłowniczego. Kieruję 
się prostą zasadą: oszczę-
dzając - zarabiamy. Woda 
bieżąca i oczyszczanie 
ścieków komunalnych to 
inna kwestia. Należy tutaj 
wdrożyć dyscyplinę za-
trudnienia i  szukać innych 
źródeł dochodów. Przy-
pomnę tylko, że to PWiK 
nie tak dawno sprawnie i 
tanio sama zbudowała wo-
dociągi w Niebie, Baczy-
nie, Paruchach czy Poraju. 
Czy dziś nie mogłoby w ten 
sam sposób zarabiać? Moż-
na też samych dochodów 
podatkowych z tej firmy 
użyć do obniżenia ceny. 
Podsumowując - możliwo-
ści jest wiele. Czeka nas 
wiele pracy, ale nie boję się 
wyzwań. I po raz kolejny 
jestem gotów zapewnić, że 
nie zawiodę swoich wybor-
ców, tak jak nie zawiodłem 
w poprzednich kadencjach.

Rozmawiała
Agnieszka Wilczyńska

W

W
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Pożyczka dla kobiet 
w kwocie od 20 000 zł do 
40 000 zł może być prze-
znaczona na pokrycie wy-
datków, niezbędnych do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej. Mogą być 
one związane z nabyciem 
albo wytworzeniem środ-
ków trwałych (z wyłącze-
niem nieruchomości), zaku-
pem usług (z wyłączeniem 
usług doradczych), zaku-
pem wartości niematerial-
nych i prawnych, adaptacją 
obiektów biurowych, pro-
dukcyjnych, usługowych 

Fundusz 
pożyczkowy 
dla kobiet
Kobiety prowadzące lub planujące rozpoczęcie 
działalności gospodarczej będą mogły skorzystać 
z funduszu pożyczkowego. 

lub handlowych, zakupem 
materiałów i wyposaża-
niem oraz ustanowieniem 
lub utrzymaniem zabezpie-
czenia należytego wykona-
nia zobowiązań wynikają-
cych z umowy pożyczki. 

 Fundusz został 
uruchomiony przez Mi-
nisterstwo Gospodarki 
we współpracy z Polską 
Agencją Rozwoju Przedsię-
biorczości. Pożyczki będą 
udzielane bezpośrednio 
przez Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości. 

MAT

Odwrócony kredyt hipoteczny
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Ma ona za-
bezpieczyć interesy kredytobiorców, szczególnie tych po 65. roku życia. 

Nowe rozwiązania 
oznaczają, że osoba zacią-
gająca odwrócony kredyt 
hipoteczny pozostaje wła-
ścicielem nieruchomości i 
może mieszkać w niej do 
śmierci. Odwrócony kre-
dyt hipoteczny jest specy-
ficznym rodzajem kredytu, 
zabezpieczonym hipoteką 

na nieruchomości, do któ-
rego oferowania uprawnio-
ne będą wyłącznie banki, 
a zatem instytucje podle-
gające publicznemu nadzo-
rowi sprawowanemu przez 
Komisję Nadzoru Finan-
sowego. Specyfika tego 
kredytu polega na tym, że 
bank zobowiązuje się do 

wypłacania kredytobiorcy 
określonej kwoty środków 
pieniężnych w ratach lub 
jednorazowo, natomiast 
kredytobiorca nie dokonuje 
spłaty kredytu. Spłata kre-
dytu następuje po śmierci 
kredytobiorcy. Ważne jest, 
że spadkobiercy nie tracą 
prawa do nieruchomości, 

gdyż mają możliwość do-
konania spłaty zadłużenia. 
Natomiast jeśli nie wyrażą 
takiej woli będą zobowiąza-
ni do przeniesienia własno-
ści nieruchomości na bank. 
W takiej sytuacji bank bę-
dzie musiał zwrócić im róż-
nicę, o jaką wartość nieru-
chomości przewyższa jego 

należność z tytułu umowy 
odwróconego kredytu hi-

potecznego, jeśli taka nad-
wyżka powstanie. W

W

Relacje
Materiał pochodzi i jest finansowany przez KWW Samorządni  Ziemi Koneckiej
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Warto zobaczyćWarto przeczytać

Warto posłuchaćWarto zagrać

Scenariusz na miłość
15 lat temu scenarzysta Ray Michaels (Hugh Grant) miał świat u swych stóp. 
Dowcipny, seksowny i rozchwytywany laureat najbardziej pożądanej filmo-
wej nagrody świata - Oscara. 

Teraz jest spłukany, 
rozwiedziony i cierpi na 
chroniczny kryzys twórczy. 
Jedyne, co mu zostało, to 
zawyżone poczucie własnej 
wartości. Mimo upływu lat i 
serii niepowodzeń, pozostał 
nadętym i pewnym siebie 
bufonem. Z nadzieją na za-
robienie łatwych pieniędzy, 
przyjmuje ofertę wykładów 
na niewielkiej uczelni. Tam, 
za sprawą ponętnej samot-
nej matki (Marisa Tomei), 
sam dostanie twardą lekcję 
życia.

Mental House
Afromental to jeden z 
najbardziej ekspresyj-
nych polskich zespo-
łów ostatnich lat, za-
wsze dający odbiorcom 
mnóstwo pozytywnej 
energii. W 2014 roku 
świętują 10-lecie istnie-
nia, rzecz oczywista, 
postanowili uczcić je w 
najlepszy z możliwych 
sposobów, czyli wy-
dając nową, dość za-
skakującą z punktu wi-
dzenia inspiracji płytę, 
a także wyruszając na 
jubileuszową trasę kon-
certową!

Jazzpospolita podczas trzydniowej 
sesji w studiu Tokarnia, przy udzia-

le Janka Smoczyńskiego za konsoletą, 
zarejestrowała kilkanaście kompozycji, 
z których około dziesięć znajdzie się na 
nadchodzącym jesienią albumie. Pomysł 
na nagranie był prosty - tylko „na setkę”, 
tylko analogowe, sprawdzone instrumen-
ty, wszyscy muzycy w jednym pomiesz-
czeniu. Wszystko po to, żeby odtworzyć 
energetyczne, przestrzenne brzmienie 
zespołu i nie pozwolić na ulotnienie się 
motoryki i nieprzewidywalności muzyki 
jaka towarzyszy występom na żywo.

Jazzpo!

Paryż
Ich losy splatają się na 

przestrzeni wieków poprzez 
zakazane związki, małżeń-
stwa z rozsądku, pragnienie 
zemsty i śmiertelnie niebez-
pieczne tajemnice. Historia 
miasta ożywa na stronach po-
wieści poprzez intrygi, wojny, 
sztukę i chwałę jego miesz-
kańców. Edward Rutherfurd 
ukazuje Paryż tak, jak tylko 
on potrafi: opowiadając o 
dwóch tysiącach lat miłości, 
codzienności i dramatów lu-
dzi, którzy zmienili niewielką 
osadę handlową na błotnistym 
brzegu Sekwany w uwielbia-
ne miasto całego świata.

Napisana z rozmachem powieść o magicznym mieście! Poruszająca powieść 
o Paryżu, w której zostały przedstawione dzieje czterech rodów. 

Dragon Age: Inkwizycja

Przerażający kata-
klizm pchnął krainę The-
das w objęcia chaosu. Na 
niebie zaroiło się od smo-
ków, a na spokojne niegdyś 
królestwo padł cień grozy. 
Magowie wypowiedzieli 
otwartą wojnę prześladu-
jącym ich Templariuszom. 
Narody powstały przeciw-
ko sobie. Stojąc na czele 
Inkwizycji, musisz wspól-
nie z drużyną legendar-
nych bohaterów przywró-
cić spokój i powstrzymać 
sprawców chaosu. Bata-
lia o zwycięstwo prawdy 
zbierze krwawe żniwo, po 
drodze zyskasz nowych 
przyjaciół, ale stracisz 
część starych.

Najnowsza fabularna 
gra akcji BioWare rzuci Cię 
w sam środek niesamowi-
tej opowieści osadzonej w 
ogromnym i zmieniającym 
się świecie. Przemierzaj 
ukryte jaskinie, walcz z 
gigantycznymi stworami i 
kształtuj swoją grą rzeczy-
wistość.

Dzięki potędze silnika Frostbite 3 epickie RPG studia BioWare wykonuje wiel-
ki krok w przyszłość, urzekając pięknymi widokami i niesamowitymi możli-
wościami. Przygotuj się na grę Dragon Age: Inkwizycja w polskiej wersji języ-
kowej na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 
One i Xbox 360.

Eksploruj, dowódź i 
walcz, podejmując trudne 
decyzje, z których każda 

może diametralnie zmienić 
bieg wypadków.

W

W

W

W
W



Wieści12
www.gazeta-wiesci.plW

nadciśnieniu, w chorobie 
wieńcowej i przy ogólnym 
zmęczeniu. Warto pamię-
tać, że można je stosować 
długotrwale a  ich dzia-
łanie jest powolne. Nie 
wywołują szkodliwego 
działania ubocznego i nie 
kumulują się w organi-
zmie.

A więc owoce, kwiaty 
i liście głogu leczą  nie 
tylko nasze serce, działają 
także moczopędnie i roz-
kurczowo, jak i uspokaja-
ją nasze nerwy.

Z uwagi na leczni-
cze właściwości głóg a 
zwłaszcza jego kwiaty 
oraz owoce są surowcem 
wykorzystywanym do 
produkcji różnych farma-
ceutyków. Ponadto z jego 
owoców wyrabiane są  
konfitury, dżemy, galaret-
ki, kisiele, przeciery, oraz 
soki i kompoty.

KK

Porady

Gotuj z nami

Porcja dla: 4 osób
Czas przygotowania: 40 minut

Składniki :
> 80 dag dyni
> 1 szklanka mleka
> 1/2 szklanki śmietany
> 2 łyżki margaryny
> 2 pory
> grzanki
> sól, pieprz
> natka pietruszki

Sposób przygotowania :
Pokrojone pory zeszklić na tłuszczu. Miąższ z dyni 

pokroić w drobną kostkę, zalać mlekiem dodać ze-
szklone pory i gotować na małym ogniu do miękko-
ści. Następnie całość zmiksować. Doprawić do smaku 
śmietaną i podgrzać. Przed podaniem posypać pokro-
joną natką pietruszki i dodać grzanki. 

GWE

Krem dyniowy

W

W

Dynia należy do rodzi-
ny dyniowatych. Jest ro-
śliną roczną pochodzącą z 
Ameryki. Rodzina dynio-
watych obejmuje około 760 
gatunków. W naszym kraju 
uprawiana jest najczęściej 
odmiana dyni olbrzymiej 
i dyni zwyczajnej. Owoce 
dyni to duże kule zawiera-
jące dużo płaskich nasion. 
Zbiór dojrzałych owoców 
przypada pod koniec lata. 

Dynia to warzywo bo-
gate w witaminę A, wita-
miny z grupy B (B1 i B2), 
C, D i PP, kwas foliowy i 
dużą dawkę beta-karotenu 
oraz składniki mineralne, 
takie jak: potas, magnez, 
żelazo, miedź, wapń czy  
fosfor, natomiast zupełnie 
pozbawiona sodu. Dynia 
jest doskonałym źródłem 
białka i błonnika. Na uwa-
gę zasługuje też fakt, że 
jest ona niskokaloryczna i 
dlatego zalecana jest oso-
bom z nadwagą i mających 
problemy z układem pokar-
mowym. Pomaga w lecze-
niu zaparć, regulując pracę 

Dynia - skarbnica witamin i minerałów
Dynia należy do warzyw niskokalorycznych, bogatych w witaminy i składniki mineralne. Oprócz właści-
wości odżywczych posiada właściwości lecznicze. 

jelit i wzmagając procesy 
trawienne a także oczysz-
cza nasz organizm z trują-
cych produktów przemiany 
materii. Działa odkwasza-
jąco. Ponadto posiada wła-
ściwości przeciwzapalne 
i ma dodatni wpływ na 
podniesienie odporności 
organizmu. Działa moczo-
pędnie i dlatego pomoc-
na jest przy odczuwanych 
dolegliwościach pęcherza 
moczowego i nerek. Zale-
cana jest również osobom z 
nadciśnieniem tętniczym i 
miażdżycą, ponieważ sku-
tecznie obniża we krwi po-
ziom cholesterolu. Poza tym 
świeże nasiona dyni nale-

żą do najskuteczniejszych 
środków stosowanych przy 
zakażeniach pasożytami 
jelitowymi, między inny-
mi owsikami i tasiemcem, 
glistami ludzkimi. Nato-
miast zawarte w pestkach 
dyni fitosterole działają 
hamująco w powstawaniu 
stanu zapalnego gruczołu 
krokowego. Nasiona dyni 
mają wyjątkową kombi-
nację wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych. 
Wyciśnięty z nich olej na-
leży do najsmaczniejszych 
i najcenniejszych tłuszczów 
roślinnych, który zalecany 
jest między innymi w nie-
domaganiach wątroby oraz 

układu sercowo-naczynio-
wego. Dynia działa uspo-
kajająco, spowalnia także 
proces starzenia organizmu 
oraz dodatnio wpływa na 
stan skóry, a to za sprawą 
beta-karotenu, który jest 
silnym przeciwutleniaczem 
chroniącym skórę przed 
wolnymi rodnikami. Najle-
piej do celów spożywczych 
wybierać dynię dojrzałą 
i ładnie wybarwioną, im 
bardziej miąższ jest kolo-
ru  pomarańczowego, tym 
więcej zawiera witamin B1, 
PP i karotenu. Dynia to wa-
rzywo, które bardzo dobrze 
się przechowuje i idealnie 
nadaje się do wyczarowania 
wielu smacznych i dobrych 
potraw oraz przetworów. A 
jesień to odpowiednia pora 
roku, żeby w domowej spi-
żarni zgromadzić zapasy 
różnych warzyw na zimę i 
tym sposobem między in-
nymi zachować zapach mi-
nionego lata. 

KK

Głóg rośnie dziko na 
terenach Ameryki Pół-
nocnej i Azji, a w Europie 
można go spotkać przede 
wszystkim na terenach ni-
zinnych. W naszym kraju 
rośnie w parkach, ogro-
dach, na obrzeżach lasu, 
czy w przydrożnych zaro-
ślach jako ciernisty krzew, 
przybierając niekiedy po-
stać niewielkiego drzew-
ka. W Polsce spotykamy 
dwa rodzaje głogu, tj. 
jedno- oraz dwuszyjkowy. 
Owoce tego pierwszego 
mają kształt podłużny, ko-
loru czerwono-brązowego 
i zawierają jedną pestkę. 
Natomiast owoce głogu 
dwuszyjkowego przypo-
minają swoim wyglądem 
miniaturowe jabłuszka, 
koloru czerwonego z dwo-
ma lub trzema pestkami. 
Dojrzałe owoce, ale jesz-
cze twarde, zbiera się we 
wrześniu i październiku. 
Owoców głogu nie po-

Głóg dla serca i nerwów
Głóg należy do jednych z najstarszych roślin stosowanych w ziołolecznictwie. Posiada cenne właści-
wości lecznicze, ponieważ skutecznie chroni serce, reguluje ciśnienie krwi i stosowany jest w stanach 
rozdrażnienia, napięcia nerwowego czy bezsenności. 

winno się raczej jeść na 
surowo. Suszy się je w 
temperaturze ok. 30ºC, a 
dosusza w temperaturze 
50ºC. Wartość leczniczą 
posiadają zarówno owo-
ce, kwiaty jak również i 
liście. Głóg w swym skła-
dzie zawiera dużo wita-
miny C wzmacniającej 
odporność naszego orga-
nizmu i skutecznie wspie-
ra go w walce z infekcja-
mi. Zawiera także dużo 
witaminy PP, która bierze 
udział w przemianie bia-
łek, tłuszczów, węglowo-
danów. Utrzymuje także  
w dobrym stanie nabłonek 
skóry, nabłonek przewo-
du pokarmowego i układu 
nerwowego. Rozszerza też 
naczynia krwionośne, w 
wyniku czego usprawnia 
funkcjonowanie mózgu. 
Ważnym składnikiem 
owoców i pędów gło-
gu są f lawonoidy. Są to 
związki o silnym działa-

niu antyoksydacyjnym i 
przeciwnowotworowym, 
usuwające z organizmu 
wolne rodniki, które mogą 
uszkadzać tkanki i przy-
spieszać proces starzenia 
się organizmu. Poza tym 
dzięki dużej zawartości 
olejków eterycznych głóg 
jest skutecznym środkiem 
uspakajającym. Powoduje 
zmniejszenie napięcia i 
jest pomocny w usuwaniu 
zmęczenia umysłowego. 
A owoce głogu są również 
skarbnicą pektyn, czyli 
rozpuszczalnego błonni-
ka. Zwiększa on objętość 
w żołądku i w ten sposób 
daje uczucie sytości. Głóg 
usprawnia trawienie i po-
prawia perystaltykę jelit 
oraz reguluje proces wy-
próżniania. Preparaty z 
głogu znajdują zastosowa-
nie między innymi w cho-
robach serca w starszym 
wieku, zwłaszcza miaż-
dżycy, dusznicy bolesnej, 
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Mitsubishi Mirage - 
Space Star

Mały miejski samochód 
Mitsubishi jest produkowa-
ny w Tajlandii i sprzedawa-
ny na rynkach azjatyckich 
jako Mirage. To właśnie z 
myślą o tamtej części świata 
został zaprojektowany, ale 
japońska marka postanowi-
ła zaoferować go także w 
Europie. Powodem był brak 
następcy dla Colta, który po 
wielu latach odszedł na za-
służoną emeryturę. 

Dlaczego w Europie 
auto nie nazywa się Mira-
ge, tylko Space Star? Pro-
ducent wprowadzając auto 

Test: Mitsubishi Space Star 1.2 80 KM

Auto nie do zaszufladkowania
Nazwa najnowszego modelu marki Mitsubishi sugeruje, że jest on następcą popularnego niegdyś w Europie rodzinnego vana. W rzeczywistości jest małym 
autem - następcą Colta. Pojazd prezentuje się inaczej niż większość jego konkurentów, tak jakby nie pasował do naszego rynku, co ma pewne uzasadnienie.

do sprzedaży napotkał na 
nieoczekiwane trudności - 
znak handlowy Mirage był 
już zastrzeżony na Starym 
Kontynencie. Mitsubishi 
postanowiło więc nadać mu 
inną nazwę, co jeszcze bar-
dziej skomplikowało spra-
wę. Małe auto ma zastąpić 
Colta, ale mianowanie go 
„nowym Coltem” nie było-
by na miejscu, gdyż te kon-
strukcje, teoretycznie nie 
mają ze sobą nic wspólnego. 
Wybrano więc nazwę Spa-
ce Star, pod którą niegdyś 
Japończycy produkowali... 
dużego vana. Hmm, ta hi-
storia mimo wszystko jest 

dość absurdalna. 
Czym jest nowe Mitsu-

bishi?
Muszę przyznać, że 

dawno nie mierzyłem się z 
autem tak trudnym do skla-
syfikowania jak Space Star. 
Producent każe postrzegać 
ten model jako reprezen-
tanta segmentu B. Moim 
zdaniem, porównywanie 
go do innych aut z tego seg-
mentu byłoby krzywdzące. 
Pojazdy takie jak Renault 
Clio, Toyota Yaris czy na-
wet Skoda Fabia reprezen-
tują zupełnie inny, wyższy 
poziom. Space Stara należy 
traktować raczej jako trochę 

przerośnięte auto miejskie z 
segmentu A - tu bez wąt-
pienia może zaimponować 
swoimi licznymi zaletami. 

Jedną z nich jest homo-
logacja na 5 osób. Dziś, ze 
względu na coraz bardziej 
restrykcyjne testy bezpie-
czeństwa, małe samochody 
zwykle posiadają miejsca 
zaledwie dla 4 osób. W sy-
tuacjach awaryjnych nie 
można wówczas legalnie 
przewieźć piątego pasaże-
ra, nawet jeśli zmieściłby 
się on na tylnej kanapie. 
Space Star posiada z tyłu 
prostą, niedzieloną kanapę 
- rzadkość w dzisiejszych 
czasach. Dzięki temu moż-
na tam usiąść naprawdę 
wygodnie, choć o komfor-
cie podróżowania w piątkę 
raczej nie ma mowy.

Jak jeździ  nowy Space 
Star?

Bogato wyposażony 
już w standardzie maluch 
posiada wyjątkowo mały 
promień skrętu. Można 
nim zawrócić praktycznie 
wszędzie, co potęguje jego 
miejską użyteczność. Cie-
kawa konstrukcja nadwozia 
wpływa także na bardzo 
dobrą widoczność, którą 
osiągamy dzięki dużym 
szybom.

Auto testowe zostało 

wyposażone w silnik o po-
jemności 1.2 i mocy 80 KM. 
Wysoka moc to nie efekt za-
stosowania turbosprężarki, 
lecz systemu zmiennych faz 
rozrządu MIVEC, charak-
terystycznego dla motorów 
Mitsubishi. W ofercie jest 
też słabsza jednostka o li-
trowej pojemności.

Niestety oba silniki to 
benzynowe trzycylindrow-
ce, co ogranicza pole ma-
newru dla kupującego. Co 
więcej sama jazda bywa 
uciążliwa. Jednostka 1.2 
generuje duży hałas tuż po 
przekroczeniu 3 tys. obr./
min. Auto jest słabo wy-
ciszone. Komfortu jazdy 
nie podnosi bardzo prosta 
skrzynia biegów z długim 
lewarkiem, która jest po 
prostu dość staroświecka. 
Ciekawostką jest za to do-
stępna w opcji automatycz-
na skrzynia bezstopniowa, 
którą warto sprawdzić.

Spalanie średnie pod-
czas testu wyniosło 6,1 l na 
100 km, co jest wynikiem 
dużo wyższym od katalo-
gowego. Przy bardzo eko-
nomicznej jeździe można 
zejść do 5 l z niewielkim 
haczykiem. Spodziewałem 
się lepszego wyniku po au-
cie, ważącym zaledwie ok. 
850 kg, wyposażonym w 

trzycylindrowy silnik.
Mało i dużo
Podstawową zaletą nie-

wielkiego modelu Mitsu-
bishi o ciekawych rysach 
nadwozia jest bogate wy-
posażenie standardowe. 
Nawet bazowa wersja ma 
klimatyzację, elektrycznie 
sterowane lusterka i radio 
CD/MP3. Za kolejne opcje 
dodatkowe nie trzeba dopła-
cać tak dużo, jak u konku-
rencji. Niestety brak „gołej” 
wersji w ofercie ma też swo-
je wady. Najtańszego w Pol-
sce Space Stara kupimy za 
38 990 zł i to moim zdaniem 
zbyt dużo. Auta z segmentu 
B przeważnie są droższe, 
ale jak wspominałem wyżej, 
Space Star tak naprawdę nie 
jest dla nich konkurencją. 
Jest za to ciekawym autem 
trochę z innego świata, co 
może mieć związek z tym, 
że był projektowany z myślą 
o rynkach wschodnich. Nie 
podejmę się oceny tego, czy 
ten samochód warto kupić. 
To jeden z takich pojazdów, 
którymi trzeba się prze-
jechać, np. podczas jazdy 
próbnej u dealera i zdecy-
dować samemu - jedni będą 
nim zauroczeni, inni kom-
pletnie rozczarowani. 

Witold Hańczkawww.gazet
a-wiesc

i.pl
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Skarżysko-Kamienna
Poszukiwany listem
gończym ukrywał 
się przez 8 lat
Policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP Skarży-
sko-Kamienna zatrzymali 30-latka, który od 8 lat 
poszukiwany był listem gończym.

Mężczyzna poszuki-
wany był listem gończym 
w związku z wyrokiem za 
spowodowanie wypadku 
drogowego w 2004 roku, 
w wyniku którego śmierć 
poniósł jeden mężczyzna 
a dwie inne osoby zostały 
ranne. 30-latek przez 8 lat 

ukrywał się przed organami 
ścigania. W nocy 22 listo-
pada br. poszukiwany męż-
czyzna został namierzony 
w jednym z klubów na tere-
nie Skarżyska-Kamiennej.  
30-latek trafił już do Zakła-
du Karnego.

Do pożaru doszło w 
godzinach rannych. Akcja 
gaśnicza trwała ok. półtorej 
godziny. Spaliła się część 
dachu, pokrytego blachą 
trapezową.

Przyczyną pożaru praw-
dopodobnie było przedo-

Stąporków

Pożar w zakładzie 
produkcyjnym
W Zakładzie Produkcyjnym Ślusarsko-Mechanicz-
nym w Stąporkowie wybuchł pożar. Spaliła się 
część dachu. Na szczęście nikomu nic się nie sta-
ło.

stanie się ognia na dach z 
dziurawego komina.  Na 
szczęście nikomu nic się nie 
stało, ponieważ pracownicy 
zakładu zdążyli bezpiecz-
nie opuścić budynek. Straty 
oszacowano na około 5 000 
złotych.

Do 78-letniej miesz-
kanki Starachowic na tele-
fon stacjonarny zadzwonił 
mężczyzna, który podawał 
się za policjanta. Mężczy-
zna powiedział, że jej wnu-
czek spowodował wypa-
dek, w którym poważnie 
ucierpiała kobieta. Dodał, 
że potrzebne są pieniądze, 
aby wnuczek uniknął od-
powiedzialności prawnej. 
Następnie zatelefonował 

Starachowice

Uwaga 
na oszustów!
78-latka ze Starachowic została oszukana metodą 
na „wnuczka i policjanta”. Kobieta straciła 10 000 
złotych.

mężczyzna podający się za 
wnuczka i prosił o pożycze-
nie mu pieniędzy, aby unik-
nąć problemów w związku 
z opisaną wyżej sytuacją. 
78-latka przekazała 10.000 
złotych młodemu mężczyź-
nie, który przyszedł pod jej 
dom. Jak się później okaza-
ło, było to oszustwo.

Policja apeluje o ostroż-
ność.

Jak podaje policja, za-
trzymanie 37–letniej kobie-
ty i 43–letniego mężczyzny, 
jest już kolejną realizacją 
szerszej sprawy, nad którą 
pracują policjanci Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w 
Kielcach. Pierwsze zatrzy-
mania w tej sprawie miały 
miejsce w sierpniu br.

Zatrzymane w tej spra-
wie dwie osoby zajmowały 
się wynajęciem mieszkań. 
37-latka oraz 43-letni męż-
czyzna wykonywali fo-
tografie oraz umieszczali 
ogłoszenia na portalu inter-
netowym. Z tego procederu 
czerpali korzyści finanso-
we. Grozi im za to do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

Końskie

Odpowiedzą za sutenerstwo
Kieleccy policjanci zatrzymali na terenie powiatu koneckiego dwie osoby podejrzane o czerpanie korzy-
ści z nakłaniania do prostytucji.

Funkcjonariusze po-
dejrzewali, że mieszkaniec 
Starachowic może posia-
dać narkotyki. Gdy na jed-
nej z ulic miasta zauważyli 
18-latka, postanowili go 
przeszukać. W plecaku 
i bluzie mężczyzny kry-
minalni znaleźli foliowe 
torebki prawdopodobnie 
z amfetaminą. Funkcjona-
riusze zabezpieczyli łącz-
nie około 9 gramów tego 
białego proszku. Policjanci 
przeszukali również miej-
sce zamieszkania mężczy-
zny. Tam zabezpieczyli susz 
roślinny - prawdopodobnie 
marihuanę. 

Zgodnie z Ustawą o prze-
ciwdziałaniu narkomanii za 
to przestępstwo grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności. 

Starachowice

Narkotykowa wpadka
Starachowiccy policjanci zatrzymali 18-latka podejrzewanego o posiadanie amfetaminy. 

Końskie
Uczciwy znalazca
Godną naśladowania postawą wykazał się 17-latek z Końskich. Chłopak zaniósł na policję znalezioną 
saszetkę z pieniędzmi oraz dokumentami.

17-latek znalazł sa-
szetkę na chodniku przy 
ul. Gimnazjalnej w Koń-
skich. Wewnątrz znaj-
dowały się dokumenty 
osobowe oraz dokumen-

ty od pojazdu, a także 
pieniądze. Chłopak od 
razu zaniósł saszetkę na 
policję. Funkcjonariu-
sze przeliczyli gotówkę. 
Okazało się, że w port-

felu znajdowało się 2000 
złotych. W tym samym 
czasie do komendy zgło-
sił się mężczyzna, który 
był właścicielem saszet-
ki, żeby zgłosić zgubę. 

17- latek miał okazję w 
obecności policjantów 
przekazać saszetkę wła-
ścicielowi.

WW
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Strzelec 23.11 – 21.12
P o c z u j e s z 

w sobie twór-
czą wenę, więc 
wykorzystaj ją i 

wciel swoje pomysły w życie. 
Z pewnością przełoży się to 
na korzyści finansowe. Bę-
dziesz  miał okazję nadrobić 
zaległości w literaturze oraz 
odnowić życie towarzyskie. 
Jak najwięcej wolnego czasu 
przeznaczaj na wypoczynek. 
Sprawy uczuciowe traktuj 
poważnie.

Koziorożec 22.12 – 20.01
Sprawy zaległe 

nie pozwalają ci 
spokojnie spać. Ale 
uporasz się z nimi. 

Żyjesz na przyspieszonych 
obrotach, czas zwolnić tempo 
życia. Rodzina także oczeku-
je od ciebie wsparcia i więk-
szego zaangażowania.  

Wodnik 21.01 – 19.02
To nie jest 

dobry czas  na 
wszelkie ryzy-
kowne działa-

nia. Ostrożność i jeszcze 
raz ostrożność. Pamiętaj o 
zdrowym trybie życia i odpo-

czynku, mając na uwadze 
niesprzyjającą aurę o tej po-
rze roku.     

 

Ryby 20.02 – 20.03
Odniesione 

sukcesy wpły-
ną na poprawę 

twojego samopoczucia, po-
mimo pochmurnych i dż-
dżystych dni. Przełożą się 
one również na zwiększone 
dochody, dzięki którym nie-
które marzenia będą miały 
szansę się ziścić.  

Baran 21.03 – 20.04 
Najbliższe dni 

upłyną pod zna-
kiem stabilności 
i pomyślności w 

codziennych zmaganiach. 
Twoje zawodowe zaanga-
żowanie zostanie w pełni 
docenione i odpowiednio 
wynagrodzone. Życie   to-
warzyskie rozkwitnie. 

 

Byk 21.04 – 20.05
Bądź pewny 

siebie i nie bój się 
złapać byka za rogi. 
Twoje ambitne pla-

ny wreszcie znajdą  swój 
szczęśliwy finał. Unikaj 
przypadkowych znajomo-

ści, które kończą się z regu-
ły   jednorazową przygodą.  

Bliźnięta 21.05 – 21.06 
Przemęczenie 

da ci się we znaki. 
Aby dalej normal-
nie funkcjonować, 
należy zmienić 

najbliższe zawodowe pla-
ny i koniecznie odpocząć. 
Osłabiony organizm wyjąt-
kowo podatny jest na infek-
cje, więc zadbaj o zdrowie.   

Rak 22.06 – 22.07 
Odważysz się 

podjąć nowe wy-
zwania w życiu 
zawodowym. Wy-
datki planuj roz-

sądnie, koniec z rozrzutno-
ścią. Dla osób w związkach 
spokój i harmonia, a dla 
singli sprzyjający czas na 
miłość.

Lew 23.07 – 23.08  
Warto wie-

dzieć o tym, aby 
z własnych błę-
dów wyciągać 

wnioski i strzec się przed 
popełnianiem ich po raz ko-
lejny. Nie zrażaj się ponie-
sionymi porażkami. Wróć 
do swoich pasji, by odreago-
wać codzienny stres. 

 

Panna 24.08 – 23.09
Dzięki sprzyja-

jącemu wpływowi 
planet, możesz li-
czyć na sukces, któ-

ry wzmocni twoją pozycję 
w pracy. Być może będzie 
to oczekiwany awans lub 
podwyżka. Pogodą ducha i 
optymizmem, zarazisz swo-
ich najbliższych.  

  

Waga 24.09 -23.10
Spójrz na bie-

żące problemy z 
dystansem, co po-
zwoli wyjść ci z 

nich obronną ręką. Należy 
uzbroić się w cierpliwość, 
dzięki niej znajdziesz mą-
dre i skuteczne rozwiąza-
nie. Unikaj kredytów i po-
życzek. 

Skorpion 24.10 – 22.11
Skupisz się bar-

dziej na obowiąz-
kach domowych, 
na które nie miałeś 

na nie ostatnio czasu ani 
ochoty. Nie planuj w naj-
bliższym czasie dalszej po-
dróży w interesach. Zawiro-
wania w sferze uczuciowej 
zostaną zażegnane.

Wróżka Amanda
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SUDOKU

Humor
W

HOROSKOP

  

Przychodzi blondynka do sklepu muzycznego. 
Rozgląda się dłuższy czas a następnie zwraca się do 

sprzedawcy: 
- Myślę, że się zdecydowałam. Proszę tę dużą czerwoną 

trąbkę i ten śliczny akordeon spod ściany. 
Sprzedawca patrzy na blondynkę z politowaniem w 

oczach i mówi: 
- Gaśnicę mogę pani sprzedać w ostateczności, ale jeśli 

chodzi o kaloryfer to nie ma mowy! 

  

Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się 

pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 

  

- O, kochanie - mówi żona do męża - daj mi jeszcze 
jednego buziaczka, a będę twoja na wieki. 

- Dzięki, że mnie ostrzegłaś! 

  

- Jasiu!!! Zmieniłeś rybkom wodę w akwarium? 
- Nie mamo, jeszcze tamtej nie wypiły. 
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Piaska

przemy-
cana z

Kolumbii

Max,
fizyk

niemiec-
ki

Borys,
aktor

wojsko-
wy

sztubak

marka
perfum

wyznaw-
ca

religii

zwier-
ciadło
duszy

Tomasz,
kierow-

ca
plemię
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Kandydata Krzysztofa Obratańskiego 
popierają:

OświadczenieNiniejszym  oświadczam,  że  „  Prawo  i  Sprawiedliwość”  w  poczuciu 

odpowiedzialności  i  dla  dobra  mieszkańców  Miasta  i  Gminy  Końskie  udzieliło 

poparcia Krzysztofowi Obratańskiemu jako kandydatowi ubiegającemu się  o fotel 

burmistrza  Miasta  i  Gminy  Końskie.  W naszej  ocenie  ten  kandydat  gwarantuje 

rozwój Miasta i Gminy Końskie. Dlatego  jeszcze  raz  apeluję  do  członków  i  sympatyków  „Prawa 

i  Sprawiedliwości”     o  oddanie  głosów  w  dniu  30.  11.  2014  r.  na  Krzysztofa 

Obratańskiego w II turze wyborów na burmistrza Miasta i Gminy Końskie. 

Niech  zwycięży  uczciwość  i  praworządność,  a  nie  partykularne  partyjno  – 

związkowe interesy.  

W imieniu struktur powiatowych
                 „Prawa i Sprawiedliwości”

           Andrzej Marek Lenart

Materiał pochodzi i jest finansowany przez KWW Samorządni  Ziemi Koneckiej


